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أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
قائمة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المنفصلة

لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2021

إيضاح

فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
(فحص محدود)
(فحص محدود)

مصروفات عمومية وإدارية

5

()13.757.848

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
(فحص محدود)
(فحص محدود)

()3.818.316( )11.709.303

()5.277.623

أرباح من تنازل عن قرض من طرف ذي عالقة

)1(11

1.000.000

600.000

-

-

إيرادات التمويل

6

1.275.742

2.196.155

428.090

148.679

مصروفات التمويل

7

()3.732.801

()2.768.605

()1.550.301

()1.006.763

عكس مخصص قروض وأرصدة أطراف ذوي
عالقة

)3(11

499.933
----------------()14.714.974
--------------------------------()14.714.974
==========

9.768.678
--------------()1.913.075
----------------------------()1.913.075
========

3.336.615
---------------()1.603.912
------------------------------()1.603.912
=========

10.914.099
-------------4.778.392
--------------------------4.778.392
========

(خسائر)/إيرادات الفترة

اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
إجمالي (الخسائر)/اإليرادات الشاملة للفترة

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  7إلى  26جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المنفصلة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المنفصلة مدرج على الصفحتين  1و.2

3

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
قائمة التدفقات النقدية المنفصلة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي
(فحص محدود)

 30سبتمبر 2020
دوالر أمريكي
(فحص محدود)

()14.714.974

()1.913.075

7
)3(11
)1(11
6

3.732.801
()499.933
()1.000.000
()1.275.742
----------------()13.757.848

2.768.605
()9.768.678
()600.000
()2.196.155
---------------()11.709.303

9
11
12
11

()261.147
()2.757.427
()1.278.007
1.614.708
-----------------()16.439.721
------------------

1.283.491
()1.811.236
692.597
1.267.625
---------------()10.276.826
----------------

إيضاح
األنشطة التشغيلية
خسائر الفترة

تسويات لـ:

مصروفات التمويل
عكس مخصص قروض إلى أطراف ذوي عالقة
أرباح من تنازل عن قرض من طرف ذي عالقة
إيرادات التمويل

التغير في المدفوعات مقدما ً واألرصدة المدينة األخرى
التغير في المستحق من أطراف ذوي عالقة
التغير في األرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة
التغير في المستحق إلى أطراف ذوي عالقة

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
قرض إضافي ممنوح إلى أطراف ذوي عالقة
مبالغ محصلة من قروض إلى أطراف ذوي عالقة
إيرادات التمويل المستلمة

6

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

()970.013
5.000.000
70.161
-------------4.100.148
--------------

31.646.150
1.310.331
--------------32.956.481
--------------

األنشطة التمويلية
المتحصالت من قروض ممنوحة من طرف ذو عالقة
قروض مسددة إلى أطراف ذوي عالقة
مصروفات التمويل المدفوعة
توزيعات األرباح المدفوعة

7

صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي (النقص)/الزيادة في النقدية وما في حكمها
النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

10

النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة

54.254.664
()427.193
()57.039
()51.245.141
----------------2.525.291
---------------()9.814.282

12.447.899
()1.167.730
()1.755.453
()24.519.890
---------------()14.995.174
---------------7.684.481

13.873.051
--------------4.058.769
=========

462.959
-------------8.147.440
========

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  7إلى  26جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المنفصلة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة القوائم المالية المرحلية المنفصلة مدرج على الصفحتين  1و.2

5

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
قائمة التغيرات في حقوق الملكية المنفصلة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021

الرصيد في  1يناير ( 2020مدققة)

رأس
المال
دوالر أمريكي

عالوة إصدار
أسهم
دوالر أمريكي

األرباح
المحتجزة
دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

116.761.379

483.025.196

181.760.228

781.546.803

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
خسائر الفترة

-

-

()1.913.075

()1.913.075

المعامالت مع ال ُمالك المعترف بها مباشرة ضمن
حقوق الملكية
توزيعات األرباح المعلنة (راجع إيضاح )14
الرصيد في  30سبتمبر ( 2020فحص محدود)
الرصيد في  1يناير ( 2021مدققة)

---------------116.761.379
=========

---------------483.025.196
=========

()24.519.890
----------------155.327.263
=========

()24.519.890
---------------755.113.838
=========

116.761.379

483.025.196

125.319.855

725.106.430

إجمالي الخسائر الشاملة للفترة
خسائر الفترة

-

-

()14.714.974

()14.714.974

المعامالت مع ال ُمالك المعترف بها مباشرة ضمن
حقوق الملكية
توزيعات األرباح المعلنة (راجع إيضاح )14
الرصيد في  30سبتمبر ( 2021فحص محدود)

----------------116.761.379
=========

----------------483.025.196
==========

()26.725.251
----------------83.879.630
=========

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  7إلى  26جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية المنفصلة.
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()26.725.251
----------------683.666.205
==========

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات

(تشكل جزء ًا من القوائم المالية المنفصلة)
1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية
إن أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي (”الشركة“) ،هي شركة عامة ،تأسست وتم تسجيلها في مركز دبي المالي العالمي .إن أسهم
الشركة مدرجة في ك ٍل من بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية .عنوان الشركة المسجل هو ص.ب  ،507031مركز دبي المالي
العالمي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
تأسست الشركة بتاريخ  18يناير  2015باسم أوراسكوم كونستراكشون ليميتد ،شركة محدودة بالحصص .تم تحويلها الحقا ً إلى شركة
عامة وفقا ً لقانون الشركات الخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم  5لسنة .2018
إن النشاط الرئيسي للشركة هو االستثمار.
تمتلك الشركة  ٪100من أسهم شركتين تابعتين هما أوراسكوم هولدينج كوبراتيف يو.ايه .وهى الشركة األم لشركات تابعة أخرى
تعمل في قطاع المقاوالت وأوراسكوم هولدينج ليميتد .راجع اإليضاح رقم .8

2

أسس اإلعداد
بيان التوافق
تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المنفصلة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقـم " ،34التقارير المالية المرحلية".

القوائم المالية المنفصلة للشركة
تعتبر الشركة بمثابة شركة قابضة لمختلف الشركات التابعة العاملة بشكل أساسي في قطاع المقاوالت .يُشار إلى الشركة وشركاتها
التابعة مجتمعين بـ”المجموعة“  .تعرض هذه القوائم المالية المنفصلة األداء المالي والمركز المالي للشركة فقط وال تتضمن النتائج
التشغيلية والمركز المالي للشركات التابعة .يتم في هذه القوائم المالية المنفصلة بيان االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة مخصوما ً
منها مخصص خسائر انخفاض القيمة (راجع السياسة المحاسبية حول االنخفاض في القيمة) وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 27
"القوائم المالية المجمعة والمنفصلة" .لفهم نتائج العمليات والمركز المالي والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية بشكل أكثر
شموالً ،يتعين الرجوع إلى القوائـم الماليـة المرحلية المجمعة للمجموعـة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021التي تـم
إصدارها بشكل منفصل بتاريخ  16نوفمبر .2021

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية المنفصلة على أساس التكلفة التاريخية.

العملة الرسمية وعملة عرض القوائم المالية
تم عرض هذه القوائم المالية بالدوالر األمريكي وهي العملة الرسمية للشركة.

استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد هذه القوائم المالية المنفصلة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات
واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ ال ُمعلنة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات.
ترتكز هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة السابقة والعديد من العوامل األخرى التي تعتبر معقولة في ظل الظروف
الراهنة والتي تشكل نتائجها أساسا ً لوضع األحكام حول القيم الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تبدو واضحة بسهولة من المصادر
األخرى .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم
فيها تعديل التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بالتعديل.
بصورة محددة ،يتم في اإليضاح رقم  18بيان المعلومات حول المجاالت الهامة لالفتراضات وعدم اليقين في التقديرات واألحكام
الهامة المستخدمة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في القوائم المالية المنفصلة.
7

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
3

السياسات المحاسبية الرئيسية
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه ،والتي تتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،بصورة متسقة على كافة الفترات
التي تم عرضها في هذه القوائم المالية عند التعامل مع البنود التي تعتبر جوهرية فيما يتعلق بهذه القوائم المالية المنفصلة.
األدوات المالية

.1

االعتراف والقياس المبدئي
يتم االعتراف مبدئيا ً بالعمالء والمدينون واألرصدة المدينة األخرى وسندات الدين المصدرة في التاريخ الذي تنشأ فيه .يتم مبدئيا ً
االعتراف بكافة األصول وااللتزامات المالية األخرى عندما تصبح الشركة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم مبدئيا ً قياس األصل المالي (ما لم يكن عمالء ومدينون وأرصدة مدينة أخرى ال تنطوي على عنصر تمويلي هام) أو االلتزام المالي
بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة لالستحواذ عليه أو إصداره وذلك للبند غير المصنف بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر .يتم مبدئيا ً قياس األرصدة المدينة التي ال تنطوي على عنصر تمويلي هام بسعر المعاملة.

.2

التصنيف والقياس الالحق
األصول المالية
عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي وفقا ً لقياسه :بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى – استثمارات الدين أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى – استثمارات األسهم أو بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر.
ال تتم إعادة تصنيف األصول المالية عقب االعتراف بها مبدئيا ً ما لم تقم الشركة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة األصول المالية ،وفي
هذه الحالة تتم إعادة تصنيف كافة األصول المالية التي تأثرت بهذا التغيير في أول يوم من أول فترة يتم إعداد تقارير بشأنها عقب
التغيير في نموذج األعمال.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة عندما يستوفي كال الشرطين التاليين ،ما لم يتم تصنيفه على أنه بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر:

−
−

أن يكون محتفظ به ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة
على المبلغ األصلي المستحق.

يتم قياس استثمار الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى عندما يستوفي كال الشرطين التاليين ،ما لم يتم تصنيفه على
أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

−
−

أن يكون محتفظ به ضمن نموذج أعمال تتحقق أهدافه من خالل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع األصول المالية؛ و
أن ينشأ عن شروطه التعاقدية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األصلي وفائدة على المبلغ األصلي
المستحق.

عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة ،قد تقرر الشركة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في
القيمة العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .يتم اتخاذ هذا القرار بحسب كل استثمار على حدة.
فيما يتعلق بكافة األصول المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
كما هو موضح أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتضمن ذلك كافة األصول المالية المشتقة .عند
االعتراف المبدئي ،قد تقرر الشركة بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة
جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفه غير ذلك.
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أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
3

السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
األدوات المالية (تابع)

.2

التصنيف والقياس الالحق (تابع)
األصول المالية – تقييم نموذج األعمال
تقوم الشركة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم في إطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة حيث يوضح ذلك
بشكل أفضل الطريقة التي يتم وفقا ً لها إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات التي تم أخذها باالعتبار ما يلي:

−
−
−
−
−

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وكيفية تفعيل تلك السياسات عملياً .يشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على
تحقيق إيرادات من الفائدة المتعاقد عليها ،مع االحتفاظ بمعدل فائدة محدد ،وتوافق مدة األصول المالية مع مدة أي التزامات ذات
صلة أو التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وإعداد تقارير إلدارة الشركة بشأنها؛
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (واألصول المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال) وكيفية إدارة هذه المخاطر؛
كيفية تعويض مدراء النشاط التجاري  -على سبيل المثال ،ما إذا كان يتم احتساب التعويض على أساس القيمة العادلة لألصول
المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها؛ و
مدى تعاقب وحجم وتوقيت مبيعات األصول المالية في الفترات السابقة ،وأسباب هذه المبيعات وتوقعات بشأن نشاط المبيعات في
المستقبل.

إن عمليات تحويل األصول المالية إلى أطراف أخرى من خالل معامالت غ ير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض،
وتستمر الشركة باالعتراف بها.
إن األصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر.

األصول المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف ’المبلغ األصلي‘ على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف "الفائدة"
على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية محددة ومخاطر
وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة إلى هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط ،تأخذ الشركة باالعتبار الشروط التعاقدية
لألداة .يشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي ينطوي على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية في
حال عدم استوفاء هذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تراعي الشركة األمور التالية:

−
−
−
−

أحداث محتملة من شأنها أن تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛
الشروط التي قد يترتب عنها تغيير سعر الفائدة التعاقدي ،بما في ذلك شروط السعر المتغير؛
شروط الدفع المسبق ومدة فترة التمويل؛ و
الشروط التي تحول دون مطالبة الشركة بالتدفقات النقدية من األصول المحددة (على سبيل المثال ،شروط عدم الرجوع).

تتوافق شروط الدفع المسبق مع مبدأ دفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط إذا كانت قيمة الدفعات المسبقة تمثل بشكل جوهري المبالغ غير
المسددة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستح ق ،والذي قد يشتمل على تعويض إضافي معقول إلنهاء العقد بشكل
ُمبكر .عالوة على ذلك ،بالنسبة لألصول المالية التي يتم االستحواذ عليها بخصم أو عالوة على القيمة التعاقدية االسمية ،فإن الشرط
الذي يُجيز أو يتطلب الدفع المسبق بقيمة تمثل فعليا ً القيمة التعاقدية االسمية باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية (ولكن غير المدفوعة)
المستحقة (والتي قد تتضمن أيضا ً تعويض إضافي معقول عن اإلنهاء المبكر) يتم التعامل معه على أنه متوافق مع هذا المبدأ إذا كانت
القيمة العادلة لشرط الدفع المسبق غير جوهرية عند االعتراف المبدئي.
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.2

التصنيف والقياس الالحق (تابع)
األصول المالية  -القياس الالحق واألرباح والخسائر
األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس هذه األصول الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك إيرادات الفائدة وتوزيعات األرباح
ضمن األرباح أو الخسائر.

األصول المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس هذه األصول الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم
االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة .يتم االعتراف بأي
أرباح أو خسائر من إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.

االلتزامات المالية – التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تصنيف االلتزامات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم تصنيف االلتزام
المالي على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان مصنف على أنه محتفظ به للمتاجرة ،أو كان يمثل أداة مشتقة ،أو
كان مصنف على هذا النحو عند االعتراف المبدئي .يتم قياس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة
العادلة ،ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر ،بما في ذلك مصروفات الفائدة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم الحقا ً قياس
االلتزامات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم االعتراف بمصروفات الفائدة وأرباح وخسائر صرف
العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر .يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.

.3

إيقاف االعتراف
األصول المالية
تقوم الشركة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي ،أو عندما
تقوم المجموعة بتحويل الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها بصورة فعلية تحويل
كافة مخاطر وامتيازات الملكية لألصل المالي ،أو من خالل معاملة ال تقوم الشركة بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر
وامتيازات الملكية بصورة فعلية ولكنها ال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.
تبرم الشركة معامالت تقوم بموجبها بتحويل أصول معترف بها ضمن بيان المركز المالي ،ولكنها تحتفظ بكافة أو معظم مخاطر
وامتيازات ملكية األصول المحولة .في مثل هذه المعامالت ،ال يتم إيقاف االعتراف باألصول المحولة.

االلتزامات المالية
تقوم الشركة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤها أو انتهاؤها .تقوم الشركة أيضا ً
بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما يتم تعديل شروطه وتكون التدفقات النقدية لاللتزام المعدل مختلفة بصورة جوهرية ،وفي هذه
الحالة يتم االعتراف بالتزام مالي جديد بناء على الشروط المعدلة بالقيمة العادلة.
عند إيقاف االعتراف بااللتزام المالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المشطوبة والثمن المدفوع (بما في ذلك أية أصول غير
نقدية تم تحويلها أو التزامات متحملة) ضمن األرباح أو الخسائر.

.4

المقاصة
تتم مقاصة األصول المالية وااللتزامات المالية ،ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي ،وذلك فقط عندما يكون لدى الشركة
حق واجب النفاذ بمقاصة المبالغ ويكون لديها رغبة إما في تسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ ،أو تحصيل األصول وتسوية
االلتزامات بصورة متزامنة.
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األصول المالية غير المشتقة
األدوات المالية وأصول العقود
تعترف الشركة بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة من:
−
−
−

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛
استثمارات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و
أصول العقود.

تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة من اإليجارات مستحقة القبض التي يتم اإلفصاح عنها ضمن العمالء
والمدينون واألرصدة المدينة األخرى.
ت قوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة ،باستثناء البنود التالية حيث يتم
قياس مخصصات الخسائر لها بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر:
−
−

سندات الدين التي تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة كما في تاريخ التقرير؛ و
سندات الدين األخرى واألرصدة المصرفية التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي
بها (مثل مخاطر التعثر التي تقع على مدى العمر المتوقع لألداة المالية).

تقوم الشركة بقياس مخصصات خسائر العمالء والمدينون (بما في ذلك اإليجارات مستحقة القبض) وأصول العقود بقيمة تعادل خسائر
االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر االئتمان
المتوقعة ،تأخذ الشركة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة التي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد والتي تشمل
التحليالت والمعلومات الكمية والنوعية بنا ْ ًء على الخبرة السابقة للشركة والتقييم االئتماني القائم على بيانات والمعلومات االستشرافية.
تعتبر الشركة أن األصل المالي متعثر السداد عندما:
−
−

يكون من غير المحتمل أن يفي العمالء والمدينون بكافة التزاماتهم االئتمانية تجاه الشركة دون لجوء الشركة التخاذ إجراءات مثل
حجز الضمان (إن وجد)؛ أو
أن يكون األصل المالي مستحق منذ فترة تزيد عن  90يوماً.

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن كافة أحداث التعثر المحتمل حدوثها
على مدى العمر المتوقع لألداة المالية .تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي
تنتج عن أحداث التعثر المحتمل حدوثها خالل  12شهر بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من
 12شهر).
تتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض
خاللها الشركة لمخاطر االئتمان.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت
العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقا ً للعقد وبين التدفقات النقدية التي تتوقع الشركة الحصول عليها).
يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
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األصول المالية غير المشتقة (تابع)
األدوات المالية وأصول العقود (تابع)
الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة وسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى قد تعرضت النخفاض ائتماني .يعتبر األصل المالي أنه ’تعرض النخفاض ائتماني‘ عند وقوع حدث
أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
تشتمل األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية:
−
−
−
−

أزمة مالية حادة للمدين؛
إخالل بالعقد مثل التعثر في السداد؛
إعادة جدولة قرض أو سلفة من الشركة بناء على شروط ما كانت الشركة لتقبلها في ظروف أخرى؛ أو
أن يكون من المحتمل تعرض المدين لإلفالس أو إعادة جدولة مالية أخرى.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في قائمة المركز المالي
يتم استقطاع مخصصات خسائر األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية لألصول.
فيما يتعلق بسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،يتم تحميل مخصص الخسائر على األرباح أو الخسائر
ويتم االعتراف به ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.

الشطب
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى الشركة توقعات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه.
تتوقع الشركة عدم استرداد جزء كبير من المبالغ المشطوبة .إال أن األصول المالية المشطوبة قد تظل خاضعة ألنشطة تنفيذية من أجل
االلتزام بإجراءات الشركة السترداد المبالغ المستحقة.

األصول غير المالية
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية ألصولها غير المالية للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر تعرضها النخفاض
في القيمة .في حال وجود ذلك المؤشر ،يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم تجميع األصول معا ً في أصغر مجموعة أصول تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر لها
وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة لألصول أو الوحدات المنتجة للنقد األخرى.
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما أكبر.
عند تقييم القيمة من االستخدام ،يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.
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األصول غير المالية (تابع)
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية
ألية شهرة تجارية مخصصة للوحدة المنتجة للنقد ،ثم لتخفيض القيم الدفترية لألصول األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس
تناسبي.
يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها ،بعد
خصم اإلهالك أو االستهالك ،في حال لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
االستثمار في شركات تابعة
تتمثل الشركات التابعة في المنشآت التي تخضع لسيطرة الشركة .تُسيطر الشركة على منشأة ما عندما يكون عليها التزامات تجاه ،أو
لديها حقوق في ،عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بهذه المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل نفوذها على
المنشأة .يتم بيان االستثمار في الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا ً مخصص االنخفاض في القيمة ،إن وجد.
عالوة األسهم وأسهم الخزينة
تتمثل عالوة األسهم في الزيادة في المبلغ المستلم عن القيمة اإلسمية لألسهم .يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة
مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كاقتطاع ،بعد خصم الضريبة ،من المتحصالت .عندما تتم إعادة شراء األسهم
العادية ،يتم تصنيف المبلغ المدفوع ،الذي يتضمن التكاليف المنسوبة مباشرة ،صافي من التأثيرات الضريبية ،كأسهم خزينة في قائمة
التغيرات في حقوق الملكية .عندما يتم بيع أو إعادة إصدار أسهم الخزينة الحقاً ،يتم االعتراف بالمبلغ المستلم كزيادة في ’أسهم
الخزينة‘ ،ويتم عرض الفائض أو العجز المترتب على تلك المعاملة في عالوة األسهم.
األرباح المحتجزة
يشتمل المبلغ المدرج ضمن األرباح المحتجزة على األرباح المتراكمة بعد تخفيضها لبيان أثر توزيعات األرباح ،كما يشتمل أيضا ً على
تحويالت عالوة األسهم .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كالتزام ويتم اقتطاعها من حقوق الملكية عند اعتمادها من قبل مساهمي
الشركة .يتم التعامل مع توزيعات األرباح للسنة التي يتم اعتمادها بعد تاريخ التقرير على أنها حدث الحق لتاريخ التقرير .قد تشتمل
األرباح المحتجزة أيضا ً على تأثير التغيرات في السياسة المحاسبية ،حيثما تقتضي األحكام االنتقالية للمعايير.
إيرادات التمويل
تتضمن إيرادات التمويل الفائدة المحملة على قروض إلى أطراف ذوي عالقة والفائدة على الودائع المصرفية وصافي أرباح صرف
العمالت األجنبية .يتم االعتراف بإيرادات الفائدة عند استحقاقها ،وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
مصروفات التمويل
تتضمن مصروفات التمويل خسائر عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وصافي خسائر صرف العمالت األجنبية والفائدة المحملة
على القروض من أطراف ذوي عالقة والفائدة المحملة على القروض المصرفية .يتم االعتراف بمصروفات الفائدة عند استحقاقها،
وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
النقدية وما في حكمها
تتألف النقدية وما في حكمها من األرصدة لدى البنوك والقروض المصرفية والودائع تحت الطلب التي تمتد فترات استحقاقها إلى ثالثة
أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ (تاريخ االستحقاق األصلي) وتنطوي على مخاطر غير جوهرية ناتجة عن التغيرات في قيمتها
العادلة والتي تستخدمها الشركة في إدارة التزاماتها قصيرة األجل.
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
المخصصات
يتم االعتراف بمخصص ما ضمن قائمة المركز المالي إذا ترتب على الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي نتيجة لحدث سابق ويكون
من المرجح أن يلزم تدفق خارج لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة.
العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية للشركة وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.
يتم تحويل األصول وااللتزامات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية للشركة وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير.
يتم تحويل األصول وااللتزامات غير المالية بالعمالت األجنبية ،التي يتم قياسها بالقيمة العادلة ،إلى العملة الرسمية وفقا ً ألسعار
الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية ،التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية ،إلى العملة
الرسمية وفقا ً ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة .يتم بشكل عام االعتراف بفروق العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر.
عقود اإليجار
تقوم الشركة في بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد إيجار .يمثل العقد ،أو ينطوي على ،عقد إيجار إذا كان
العقد يمنح حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل .لتقييم ما إذا كان العقد يمنح حق السيطرة على استخدام
أصل محدد ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان:
−
−
−

ينطوي العقد على استخدام أصل محدد  -قد يتم تحديد ذلك بشكل صريح أو ضمني ويجب أن يكون مستقل فعليا ً أو يمثل جميع
الخصائص المميزة لألصل المستقل فعلياً .في حال كان لدى المورد حق أساسي في االستبدال ،فال يتم تحديد األصل؛
لدى الشركة حق في الحصول على كافـة المنافع االقتصاديـة بشكل فعلي مـن استخدام األصل طـوال فتـرة االستخدام؛ و
لدى الشركة حق في توجيه استخدام األصل .تتمتع الشركة بهذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرارات المتعلقة بشكل وثيق
بتغيير طريقة استخدام األصل والغرض من استخدامه .في الحاالت النادرة التي يتم فيها تحديد القرار بشأن طريقة استخدام
األصل والغرض من استخدامه بشكل مسبق ،يكون للشركة الحق في توجيه استخدام األصل إذا:
 .1كان لدى الشركة حق في تشغيل األصل؛ أو
 .2قامت الشركة بتصميم األصل بطريقة تحدد بشكل مسبق طريقة استخدام األصل والغرض من استخدامه.

تقوم الشركة باالعتراف بأصل حق االستخدام وااللتزام بموجب عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار .يتم قياس أصل حق
االستخدام مبدئيا ً بالتكلفة التي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام عقد اإليجار بعد تعديلها بناء على دفعات اإليجار التي تم سدادها عند أو
قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ،باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها والتكاليف المقدرة لحل وفك األصول ذات الصلة أو
إعادة األصل ذو الصلة أو الموقع الذي يوجد فيه إلى حالته األصلية ،ناقصا ً حوافز اإليجار المستلمة.
يتم إهالك أصل حق االستخدام الحقا ً على أساس طريقة القسط الثابت اعتبارا ً من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل
حق االستخدام أو نهاية مدة اإليجار ،أيهما يأتي أوالً .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة ألصول حق االستخدام على نفس األساس
المتبع لتحديد العمر اإلنتاجي المقدر لألصول الثابتة .عالوة على ذلك ،يتم تخفيض أصل حق االستخدام بشكل دوري مقابل خسائر
انخفاض القيمة ،إن وجدت ،ويتم تعديلها عند إعادة قياس التزامات اإليجار.
يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئيا ً بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بداية عقد اإليجار ،ويتم تخفيضها
باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار ،أو معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي للشركة إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة.
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السياسات المحاسبية الرئيسية (تابع)
عقود اإليجار (تابع)
تشتمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقد اإليجار على ما يلي:
−
−
−
−

دفعات ثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية؛
دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،والتي يتم قياسها في البداية باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ
بداية عقد اإليجار؛
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تتأكد الشركة بشكل معقول من ممارسته ،ودفعات اإليجار في فترة التجديد االختياري
إذا كانت الشركة متأكدة بشكل معقول من استخدام خيار التمديد ،وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن الشركة متأكدة
بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكر.

يزيد التزام اإليجار الحقا ً من خالل إضافة تكلفة الفائدة على ال تزام اإليجار وينخفض من خالل خصم دفعات اإليجار .تتم إعادة قياس
التزام اإليجار عندما يكون هناك تغيير في دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في أحد المؤشرات أو المعدالت ،أو تغيير في تقدير
المبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو إذا قامت الشركة بتغيير تقييمها ما إذا كانت ستقوم بممارسة خيار الشراء أو
التمديد أو اإلنهاء.
عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم في المقابل تعديل القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام ،أو يتم تسجيلها ضمن
األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
تقوم الشركة بعرض أصول حق االستخدام ضمن ’األصول الثابتة‘ ،وعرض التزامات اإليجار ضمن ’موردون ودائنون وأرصدة دائنة
أخرى‘ في قائمة المركز المالي المنفصلة.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة
اختارت الشركة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تكون فيها مدة اإليجار 12
شهرا ً أو أقل وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة .تقوم الشركة باالعتراف بدفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروف
على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

4

إدارة المخاطر المالية ورأس المال
نظرة عامة
تتعرض الشركة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية:
•
•
•

مخاطر االئتمان؛
مخاطر السيولة؛ و
مخاطر السوق.

يُقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لك ٍل من المخاطر المذكورة أعاله ،ويوضح أهداف الشركة وسياساتها واإلجراءات
المتبعة من قبلها لقياس وإدارة هذه المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال .يكون مجلس إدارة الشركة مسؤول بصورة عامة
عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة الشركة للمخاطر كما أنه مسؤول عن وضع ومراقبة سياسات الشركة إلدارة المخاطر.

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض الشركة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة في أداة مالية من
الوفاء بالتزاماته التعاقدية .تنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من المبالغ المستحقة للشركة من أطراف ذوي عالقة والقروض إلى
أطراف ذوي عالقة والنقدية لدى البنوك .يتأثر تعرض الشركة بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل طرف من أطرافها ذوي العالقة.
يتم إيداع النقدية الخاصة بالشركة لدى بنوك حسنة السمعة.
تقوم الشركة بتكوين مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذوي
عالقة والقروض إلى أطراف ذوي عالقة.
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إدارة المخاطر المالية ورأس المال (تابع)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الشركة لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتزاماتها المالية التي تتم تسويتها عن
طريق الدفع نقدا ً أو من خالل أصل مالي أخر .ترتبط مخاطر السيولة بصورة رئيسية باألرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة
والقروض من أطراف ذوي عالقة والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذوي عالقة .يهدف منهج الشركة فيما يتعلق بإدارة السيولة إلى
ضمان امتالكها السيولة الكافية بصورة دائمة ،قدر اإلمكان ،للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل ك ٍل من الظروف العادية
االستثنائية ،دون تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة الشركة للضرر.

مخاطر أسعار السوق
تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق ،مثل أسعار صرف العمالت األجنبية ومعدالت الفائدة على إيرادات
الشركة أو قيمة أدواتها المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة حاالت التعرض لمخاطر السوق والتحكم فيها ضمن
الحدود المقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن في ظل المخاطر.

مخاطر العمالت األجنبية
تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .تتمثل العمالت
الرئيسية المقومة بها هذه المعامالت في الجنيه المصري واليورو.

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على صافي إيرادات/تكاليف التمويل لدى الشركة .تتعرض
الشركة لمخاطر أسعار الفائدة على القروض من وإلى أطراف ذوي عالقة التي يترتب عليها فائدة وفقا ً لمعدالت متفق عليها.

مخاطر األسعار
تتمثل مخاطر األسعار في مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل
متعلقة بأداة محددة أو مصدرها أو عن عوامل تؤثر على كافة األدوات المتداولة في السوق .ال يوجد لدى الشركة تعرض جوهري
لمخاطر األسعار.

إدارة رأس المال
تحدد الشركة قيمة رأس المال بما يتناسب مع ا لمخاطر .تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وتعديله في ضوء التغير في الظروف
االقتصادية وسمات المخاطر التي تنطوي عليها األصول ذات الصلة .لغرض الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ،قد تقوم الشركة
بتعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة.

القيمة العادلة
إن القيمة العادلة لألصول وااللتزامات المالية للشركة تقارب قيمها الدفترية كما في تاريخ التقرير.
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مصروفات عمومية وإدارية

رواتب وأجور
مصروفات معاد تحميلها من طرف ذي عالقة
(راجع اإليضاح )11
أتعاب االستشارات
مصروفات المكتب
إيجارات
مصروفات سفر
مصروفات اتصاالت
أخرى

6

فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

10.403.023

8.599.582

2.451.640

3.977.643

1.338.199
769.569
312.558
191.493
26.018
22.553
694.435
--------------13.757.848
========

905.408
1.109.999
233.430
212.795
50.117
21.404
576.568
-------------11.709.303
========

551.372
248.077
95.928
64.851
4.474
8.042
393.932
-------------3.818.316
========

240.610
390.543
101.616
96.641
5.262
465.308
------------5.277.623
========

إيرادات التمويل
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
الفائدة على قروض ألطراف ذوي عالقة
(راجع إيضاح )11
صافي أرباح صرف عمالت أجنبية
إيرادات الفائدة من الودائع المصرفية

7

446.241
759.340
70.161
-------------1.275.742
========

2.192.813
3.342
-------------2.196.155
========

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
132.685
283.890
11.515
-----------428.090
=======

148.679
----------148.679
======

مصروفات التمويل
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
الفائدة على قروض من أطراف ذوي عالقة
(راجع إيضاح )11
رسوم مصرفية
الخسائر غير المحققة من عقود صرف عمالت
أجنبية آجلة
الفائدة على القروض المصرفية
صافي خسائر صرف عمالت أجنبية

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

3.675.762
57.039

206.856
12.991

1.543.914
6.387

185.766
12.991

-------------3.732.801
========

1.636.472
105.990
806.296
-------------2.768.605
========

-------------1.550.301
========

50.884
757.122
------------1.006.763
=======
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أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
8

()1

االستثمار في شركات تابعة
 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

أوراسكوم هولدينج كوبراتيف يو.ايه
أوراسكوم هولدينج ليميتد

930.297.276
50.000
----------------930.347.276

930.297.276
50.000
-----------------930.347.276

ناقصاً :مخصص االنخفاض في القيمة (راجع اإليضاح ( )1أدناه)

()142.530.106
------------------787.817.170
==========

()142.530.106
-----------------787.817.170
==========

تمتلك الشركة  ٪100من أسهم أوراسكوم هولدينج كوبراتيف يو.ايه .قامت اإلدارة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد الستثمارها في
أوراسكوم هولدينج كوبراتيف يو.ايه .تم إجراء تقييم لالنخفاض في القيمة مع األخذ بعين االعتبار أن أوراسكوم هولدينج كوبراتيف
يو.ايه وشركاتها التابعة وحدة منتجة للنقد واحدة.
تم تقدير القيمة الق ابلة لالسترداد لالستثمار في الشركة التابعة بناء على القيمة من االستخدام من خالل تجميع القيمة الحالية لصافي
التدفقات النقدية لكل قطاع داخل مجموعة أوراسكوم هولدينج كوبراتيف يو.ايه .من أجل الوصول إلى التدفقات النقدية المقدرة ،تم
تطبيق المعدالت التالية للخصم بعد الضريبة والنمو النهائي.
معدل الخصم
بعد الضريبة
٪15.0
٪6.0
٪7.0

القطاع
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
منطقة الواليات المتحدة األمريكية
بيسكس

9

مدفوعات مقدما ً وأرصدة مدينة أخرى

مدفوعات مقدما ً
ودائع

10

معدالت النمو
النهائي
٪8.0
٪2.4
٪2.4

 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

584.864
55.505
----------640.369
======

319.879
59.343
----------379.222
======

النقدية في الصندوق ولدى البنوك

النقدية في الصندوق
النقدية لدى البنوك  -حساب جاري
ودائع (راجع إيضاح ( )1أدناه)
النقدية وما في حكمها
()1

 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

2.761
4.056.008
-------------4.058.769
========

5.720.359
8.152.692
-------------13.873.051
========

يترتب على الودائع التي تكون فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل معدالت فائدة تجارية اسمية.

18

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
11

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تقوم الشركة ،في سياق أعمالها االعتيادية ،بإبرام معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف الطرف ذو العالقة الوارد في
المعيار المحاسبي الدولي رقم  .24يتم تنفيذ هذه المعامالت وفقا ً لألسعار المتفق عليها .فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذوي
العالقة خالل الفترة:
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
مصروفات متكبدة من قبل أطراف ذوي عالقة
بالنيابة عن الشركة
مصروفات الفائدة على قروض من أطراف
ذوي عالقة (راجع إيضاح )7
مصروفات معاد تحميلها من طرف ذي عالقة
(راجع إيضاح )5
األرباح من تنازل عن قرض من طرف ذي
عالقة (راجع إيضاح ( )1أدناه)
إيرادات الفائدة على قروض إلى أطراف ذوي
عالقة (راجع إيضاح )6

()1

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

3.846.998

1.803.169

1.059.468

629.885

3.675.762

206.856

1.543.914

185.766

1.338.199

905.408

551.372

240.610

1.000.000

600.000

-

-

446.241
=======

2.192.813
=======

132.685
=======

148.679
=======

حصلت الشركة خالل الفترة الحالية على قرض من سيمننتك ليمتيد ،طرف ذي عالقة ،قيمته  1مليون دوالر أمريكي ( 30سبتمبر
 0 .6 :2020مليون دوالر أمريكي) .بنا ًء على االتفاقية الداخلية لتسوية القرض فيما بين الشركة وسيمنتك ليمتيد ،تم خالل الفترة
التنازل عن قيمة القرض بالكامل البالغة  1مليون دوالر أمريكي ( 30سبتمبر  0 .6 :2020مليون دوالر أمريكي) .وعليه ،تم
االعتراف بمبلغ  1مليون دوالر أمريكي ( 30سبتمبر  0.6 :2020مليون دوالر أمريكي) كأرباح من تنازل عن قرض من طرف ذي
عالقة.

()2

مكافآت كبار موظفي اإلدارة
تعتبر الشركة أن أعضاء مجلس اإلدارة (األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين) وموظفي اإلدارة العليا هم كبار موظفي اإلدارة للشركة.
فيما يلي مكافآت كبار موظفي اإلدارة للفترة:
فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
رواتب وامتيازات

450.000
======

19

375.000
======

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
150.000
======

150.000
======

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
11

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة (تابع)

()3

خسائر انخفاض قيمة قروض ومبالغ مستحقة من أطراف ذوي عالقة
فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة القروض إلى األطراف ذوي العالقة والمبالغ المستحقة منهم خالل الفترة:

 1يناير
عكس انخفاض القيمة خالل الفترة (راجع أدناه)
 30سبتمبر

2021
دوالر أمريكي

2020
دوالر أمريكي

93.795.721
()499.933
---------------93.295.788
=========

102.502.562
()9.768.678
---------------92.733.884
=========

فترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
مخصص مبلغ مستحق من أوراسكوم هولدينج
ليميتد
مخصص قرض إلى أوراسكوم هولدينج
كوبراتيف يو.ايه خالل الفترة
مخصص قرض إلى أو سي اي السعودية
خالل الفترة
مخصص مبلغ مستحق من سيمننتك ليميتد
عكس مخصص قرض إلى أوراسكوم هولدينج
كوبراتيف يو.ايه خالل الفترة

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
 30سبتمبر
2020
2021
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

3.016.649

434.923

1.229.687

14.011

1.218.966

502.442

367.368

205.840

197.288
67.164

383.382
180.000

65.330
1.000

135.455
20

()5.000.000
---------------()499.933
========

()11.269.425
---------------()9.768.678
=========

()5.000.000
---------------()3.336.615
=========

()11.269.425
---------------()10.914.099
=========

20

أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
إيضاحات (تابع)
11

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة (تابع)
الجزء المتداول
دوالر أمريكي

 30سبتمبر 2021
الجزء الغير متداول
دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

17.648.476
6.450.392
----------------24.098.868
()24.098.868
----------------=========

17.648.476
6.450.392
---------------24.098.868
()24.098.868
----------------=========

----------------------------=========

68.949.756
424.654
247.164
120.131
30.656
---------------69.772.361
()69.196.920
----------------575.441
=======

65.933.107
424.654
180.000
29.950
216.965
230.258
-------------67.014.934
()66.113.107
---------------901.827
======

75.678.797
17.823.333
3.932.487
---------------97.434.617
=========

--------=====

العالقة

شروط الفائدة

شروط السداد

شركة تابعة
شركة تابعة

راجع إيضاح (أ)
راجع إيضاح (ب)

يستحق القبض في  31ديسمبر 2025
يستحق القبض في  31ديسمبر 2025

------------------------------=========

يستحق القبض عند الطلب
يستحق القبض عند الطلب
يستحق القبض عند الطلب
يستحق القبض عند الطلب
يستحق القبض عند الطلب
يستحق القبض عند الطلب
يستحق القبض عند الطلب

68.949.756
424.654
247.164
120.131
30.656
---------------69.772.361
()69.196.920
----------------575.441
======

--------------------======

يستحق الدفع في  30مارس 2025
يستحق الدفع في  31ديسمبر 2025
يستحق الدفع في  31ديسمبر 2025

--------=====

75.678.797
17.823.333
3.932.487
---------------97.434.617
=========

الجزء المتداول
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
الجزء الغير متداول
دوالر أمريكي

اإلجمالي
دوالر أمريكي

17.451.188
10.231.426
----------------27.682.614
()27.682.614
----------------=========

17.451.188
10.231.426
--------------27.682.614
()27.682.614
----------------=========

--------------------======

65.933.107
424.654
180.000
29.950
216.965
230.258
--------------67.014.934
()66.113.107
---------------901.827
======

18.738.707
19.023.941
3.928.076
--------------41.690.724
=========

18.738.707
19.023.941
3.928.076
--------------41.690.724
=========

قروض إلى أطراف ذوي عالقة
أو سي اي السعودية
أوراسكوم هولدينج كوبراتيف يو.ايه

إجمالي القروض إلى أطراف ذوي عالقة
ناقصاً :مخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها (راجع إيضاح ))3(11

المستحق من أطراف ذوي عالقة
أوراسكوم هولدينج ليميتد
أوراسكوم السعودية
سيمننتك ليمتيد
أوراسكوم لإلنشاء ش.م.م
أو سي اي السعودية
شركة ويتز ذ.م.م
فيرتجلوب هولدنج ليميتد

شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
كبار موظفي اإلدارة

بدون فائدة
بدون فائدة
بدون فائدة
بدون فائدة
بدون فائدة
بدون فائدة
بدون فائدة

إجمالي المستحق من أطراف ذوي عالقة
ناقصاً :مخصص الحسابات المشكوك في تحصيلها (راجع إيضاح ))3(11

قروض من أطراف ذوي عالقة
أوراسكوم لإلنشاء ش.م.م
أو سي اي كونستراكشون ليميتد
إن اس اف جلوبال ليميتد

شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة

كونتراك انترناشيونال إنك الواليات
المتحدة األمريكية
أوراسكوم إي أند سي
أوراسكوم هولدينج كوبراتيف يو.ايه.
شركة ويتز ذ.م.م

شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة
شركة تابعة

راجع إيضاح (ج)
راجع إيضاح (د)
راجع إيضاح (هـ)

المستحق إلى أطراف ذوي عالقة
بدون فائدة
بدون فائدة
بدون فائدة
بدون فائدة

7.074.263
1.542.770
649.213
1.609
-------------9.267.855
========

يستحق الدفع عند الطلب
يستحق الدفع عند الطلب
يستحق الدفع عند الطلب
يستحق الدفع عند الطلب

21

----------======

7.074.263
1.542.770
649.213
1.609
-------------9.267.855
========

6.233.197
770.736
649.214
-------------7.653.147
========

--------=====

6.233.197
770.736
649.214
-------------7.653.147
========

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
11

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة (تابع)
شروط الفائدة
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

12

يترتب على القرض فائدة وفقا ً لسعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لمدة شهر واحد مضافا ً إليه .٪1.4
يترتب على القرض فائدة وفقا ً لسعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لمدة شهر واحد مضافا ً إليه .٪3.25
قرض بالجنيه المصري يترتب عليه فائدة على أساس متوسط سعر الفائدة السائد لدى البنك المركزي المصري لليوم الواحد "ميد
كوريدور" مضافا ً إليه .٪1
قرض مقوم باليورو يترتب عليه فائدة وفقا ً لسعر الفائدة الشهري السائد لدى أحد بنوك الشركة مضافا ً إليه .٪0.05
يترتب على القرض فائدة وفقا ً لسعر الفائدة السائد بين بنوك لندن لمدة شهر واحد مضافا ً إليه .٪0.05

األرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة

أرصدة دائنة
مصروفات مستحقة

13

2.723.072
-------------2.723.072
========

170.233
3.830.846
-------------4.001.079
========

رأس المال
المصرح به ،والمصدر ،والمدفوع بالكامل:
 116.761.379سهم بقيمة اسمية تبلغ  1دوالر أمريكي

14

 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

116.761.379
==========

116.761.379
=========

توزيعات األرباح
وافق مجلس اإلدارة والمساهمون على توزيعات أرباح بمبلغ  26.725.251دوالر أمريكي ( 31ديسمبر 49.039.780 :2020
دوالر أمريكي) .تم دفع توزيعات األرباح المعلنة خالل الفترة الحالية إلى المساهمين في أغسطس .2021

15

األدوات المالية
تشتمل األصول المالية للشركة على النقدية لدى البنوك وأرصدة مدينة أخرى وقروض إلى أطراف ذوي عالقة ومبالغ مستحقة من
أطراف ذوي عالقة .تشتمل االلتزامات المالية للشركة على أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة وقروض من أطراف ذوي عالقة
ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذوي عالقة وتوزيعات األرباح مستحقة الدفع .تم في اإليضاح  3بيان السياسات المحاسبية المتعلقة
باألصول وااللتزامات المالية.

التعرض لمخاطر االئتمان
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان .فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:

المستحق من أطراف ذوي عالقة
الودائع وأرصدة مدينة أخرى
النقدية لدى البنوك

 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

575.441
55.505
4.056.008
--------------4.686.954
========

901.827
59.343
13.873.051
--------------14.834.221
========

ترى اإلدارة أن القروض إلى أطراف ذوي عالقة والمبالغ المستحقة منهم قابلة لالسترداد بالكامل وبالتالي ،لم يتم رصد مخصص
انخفاض في القيمة .يتم إيداع نقدية الشركة لدى بنوك حسنة السمعة.
22

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
15

األدوات المالية (تابع)
مخاطر السيولة
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة ،وباستثناء تأثير اتفاقيات التسوية:
التدفقات النقدية
التعـاقدية
دوالر أمريكي

القيمــة
الدفترية
دوالر أمريكي

سنة أو أقــل
دوالر أمريكي

أكثر من سنة
دوالر أمريكي

 30سبتمبر 2021

التزامات مالية غير مشتقة

قروض من أطراف ذوي عالقة
المستحق إلى أطراف ذوي عالقة
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة

97.434.617
9.267.855
2.723.072
----------------109.425.544
=========

131.589.460
9.267.855
2.723.072
----------------143.580.387
==========

9.267.855
2.723.072
---------------11.990.927
=========

131.589.460
---------------131.589.460
=========

 31ديسمبر 2020

التزامات مالية غير مشتقة

قروض من أطراف ذوي عالقة
المستحق إلى أطراف ذوي عالقة
توزيعات األرباح مستحقة الدفع
أرصدة دائنة ومصروفات مستحقة

41.690.724
7.653.147
24.519.890
4.001.079
--------------77.864.840
========

46.739.734
7.653.147
24.519.890
4.001.079
--------------82.913.850
========

7.653.147
24.519.890
4.001.079
-------------36.174.116
========

46.739.734
--------------46.739.734
========

تتم مراقبة النقدية المتوفرة داخليا ً بصورة مستمرة من قبل إدارة المجموعة .عالوة على ذلك ،أعدت إدارة المجموعة في تاريخ اإلغالق
توقعات التدفق النقدي لتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.

مخاطر أسعار الفائدة
فيما يلي بيان نبذة عن أسعار الفائدة على األدوات المالية للشركة التي يترتب عليها فائدة كما في تاريخ التقرير:

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

التزامات مالية
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 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

()97.434.617
==========

()41.690.724
=========

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
15

األدوات المالية (تابع)
مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
تحليل حساسية التدفق النقدي لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
إن التغير بمقدار  100نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة(/نقص) صافي األرباح بالمبالغ الموضحة
أدناه .يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة:
 30سبتمبر 2021
النقص بمقدار 100
الزيادة بمقدار 100
نقطة أساس
نقطة أساس
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
()974.346
=======

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

974.346
======

 31ديـسمبر 2020
النقص بمقدار 100
الزيادة بمقدار 100
نقطة أساس
نقطة أساس
دوالر أمريكي
دوالر أمريكي
()416.907
=======

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

416.907
======

مخاطر العمالت
فيما يلي تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير:
 30سبتمبر 2021
نقدية لدى البنوك
قروض من أطراف ذوي عالقة

يـــورو

جنيه مصري

2.003
()15.391.479
-----------------()15.389.476
==========

3.214.273
()1.189.731.135
--------------------()1.186.516.862
============

 31ديسمبر 2020
نقدية لدى البنوك
قروض من أطراف ذوي عالقة
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يـــورو

جنيه مصري

1.220
()15.468.379
---------------()15.467.159
=========

1.526.185
()294.958.297
-----------------()293.432.112
==========

أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
15

األدوات المالية (تابع)
مخاطر العمالت (تابع)
تحليل الحساسية
قامت الشركة بتطبيق أسعار صرف العمالت األجنبية التالية خالل الفترة  /السنة:
 30سبتمبر 2021

 1يــورو
 1جنيه مصري

متوسط
سعر الصرف

سعر
الصرف الفوري

1.1960
0.0637
=====

1.1580
0.0636
=====

 31ديسمبر 2020
سعر
متوسط
الصرف الفوري
سعر الصرف
1.1449
0.0632
=====

1.2299
0.0635
=====

إن ارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي بنسبة  ٪1مقابل الجنيه المصري واليورو في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة ( /نقص)
صافي األرباح بالمبالغ الموضحة أدناه .يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،وتحديدا ً أسعار الفائدة:

يــورو
جنيه مصري
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 30سبتمبر 2021
دوالر أمريكي

 31ديسمبر 2020
دوالر أمريكي

()178.210
()754.625
------------()932.835
=======

()190.231
()186.329
-----------()376.560
=======

القطاعات التشغيلية
لم يتم تحديد قطاعات تشغيلية من قبل اإلدارة كما في تاريخ التقرير.

17

االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالية
لم تكن هناك التزامات محتملة كما في تاريخ التقرير ( 31ديسمبر  :2020ال شيء) .عالوة على ذلك ،لم تكن هناك ارتباطات
رأسمالية كما في تاريخ التقرير ( 31ديسمبر  :2020ال شيء).

18

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة
تقوم الشركة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ ال ُمعلنة لألصول وااللتزامات
واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام التي ترتكز على
الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يُعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة.

انخفاض قيمة االستثمارات في شركات تابعة
تقوم الشركة بالتحقق مما إذا كان االستثمار في شركات تابعة قد تعرض النخفاض في القيمة بصورة سنوية أو حيثما تتواجد أي
مؤشرات على انخفاض القيمة .يتطلب ذلك تقدير ’القيمة من االستخدام‘ للوحدات المنتجة للنقد .إن تقدير القيمة من االستخدام يتطلب
من اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الوحدة المنتجة للنقد وكذلك اختيار معدل خصم مناسب بغرض احتساب القيمة
الحالية لتلك التدفقات النقدية.
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أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي
إيضاحات (تابع)
18

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة (تابع)
خسائر انخفاض قيمة األرصدة المدينة
إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة منسوبة بصورة رئيسية إلى قروضها إلى أطراف ذوي عالقة والمبالغ المستحقة من
أطراف ذوي عالقة  .لتحديد خسائر انخفاض القيمة ،تقوم الشركة باالعتراف بمخصص خسائر بقيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة
من األصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،والعمالء والمدينون واألرصدة المدينة
األخرى وأصول العقود .تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بقياس مخصص الخسائر من األداة المالية بقيمة معادلة لخسائر االئتمان
المتوقعة على مدى عمر األداة .إذا زادت مخاطر االئتمان من تلك األداة المالية بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي .في حال عدم
زيادة مخاطر االئتمان من أداة مالية بصورة جوهري ف ي تاريخ التقرير منذ تاريخ االعتراف المبدئي ،تقوم الشركة بقياس مخصص
الخسائر لتلك األداة المالية بقيمة معادلة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى  12شهر.
تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان من األداة المالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي.
عند إجراء هذا التقييم ،تستخدم الشركة التغير في مخاطر التعثر في السداد التي تقع على مدى العمر المتوقع لألداة المالية بدالً من
التغير في قيمة خسائر االئتمان المتوقعة.
قد تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان من األداة المالية لم تزداد بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي إذا تم تحديد األداة المالية على
أنها تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير.
في حالة توفر معلومات استشرافية معقولة وداعمة دون تكلفة أو جهد زائد ،ال يمكن للشركة االعتماد فقط على المعلومات السابقة عند
تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي .إال أن ،عندما ال تتوفر المعلومات االستشرافية
(سواء على أساس فردي أو جماعي) إال بتكلفة أو جهد زائد ،يجوز للشركة استخدام المعلومات السابقة لتحديد ما إذا كانت هناك
زيادات جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي.
بصرف النظر عن الطريقة التي تقوم بها الشركة بتقييم الزيادات الملحوظة في مخاطر االئتمان ،هناك افتراض غير مؤكد بأن مخاطر
االئتمان من األصل المالي قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي عندما تتأخر الدفعات التعاقدية لما يزيد عن  30يوم .يمكن
للشركة التغاضي عن هذا االفتراض إذا توفر لديها معلومات معقولة وداعمة ،دون تكلفة أو جهد زائد ،تُشير إلى أن مخاطر االئتمان لم
تزداد بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي حتى لو تأخرت الدفعات التعاقدية لما يزيد عن  30يوم .عندما تقرر الشركة وجود زيادات
جوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن تتأخر الدفعات التعاقدية لما يزيد عن  30يوم ،ال ينطبق االفتراض غير المؤكد.
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تأثير كوفيد19-
أدى انتشار فيروس كورونا منذ مطلع عام  2020إلى المزيد من حاالت عدم اليقين في البيئة التشغيلية للشركات التابعة للشركة وقد
يؤثر على عملياتها في مناطق محددة تتمثل بشكل رئيسي في مصر والواليات المتحدة األمريكية .تراقب الشركة عن كثب تأثير
تطورات األحداث على أعمالها ،وتم وضع إجراءات طارئة .تتضمن هذه اإلجراءات الطارئة ،ضمن أشياء أخرى ،خطط لالتصال مع
العمالء وخطط للتخفيف من حدة اآلثار على مستوى كل مشروع على حدة للحد من تأثير الركود المحتمل ،إن وجد ،وإجراءات للحفاظ
على صحة الموظفين وموظفي المقاولين من الباطن المتواجدين في مواقع المشاريع والمكاتب الخاصة بالشركات التابعة .عالوة على
ذلك ،نحن ندرك أن الشركات التابعة تعمل على تقييم مستوى التسهيالت االئتمانية المتاحة وما إذا كان هناك حاجة لتسهيالت إضافية
من أجل إدارة السيولة .سوف تواصل الشركة مراجعة هذه اإلجراءات الطارئة في ظل التطور السريع لألوضاع كما يخضع تأثير
انتشار الفيروس بحكم طبيعته لمستويات جوهرية من عدم اليقين ،كما أن كامل نطاق التأثيرات المحتملة غير معروف.
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